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O Instituto  
Ibero-Americano
O Instituto Ibero-Americano (IAI ) é uma instituição de orienta- 

ção interdisciplinar voltada para o intercâmbio científico e 

cultural com a América Latina, o Caribe, a Espanha e Portugal. 

O Instituto abriga um arquivo de conhecimento cujo principal  

destaque é a maior biblioteca europeia especializada no es- 

paço cultural ibero-americano. Além disso, o IAI é um lugar de  

produção científica, transmissão de conhecimento e tradução 

cultural. Esta combinação sui generis entre centro de informação, 

pesquisa e cultura transforma o IAI em uma plataforma para a 

cooperação e um catalisador de diálogos inter- e transculturais.

A conexão entre pesquisa, apoio à pesquisa, colóquios cientí- 

ficos e atividade de publicação determina o perfil científico do 

IAI, o qual oferece a pesquisadores um acervo sem igual de 

livros, revistas, espólios e coleções especiais relativos ao espa-

ço cultural ibero-americano, uma extraordinária infraestrutura 

institucional, uma assistência profissional de alta qualidade e um 

estimulante ambiente de trabalho interdisciplinar.

 O Instituto  
Ibero-Americano  
Ciência  
e Pesquisa

Ciência e pesquisa  
no IAI 
As atividades de pesquisa do Instituto Ibero-Americano (IAI ) 

orientam-se por três princípios: em primeiro lugar, como 

instituição extra-universitária e partindo da pluralidade das 

disciplinas, o Instituto não procura aprofundar a diferencia-

ção entre as mesmas, porém visa à sua integração acerca de  

temas de pesquisa concretos; em segundo lugar, IAI esforça-

-se pela cooperação com outras instituições universitárias e  

extra-universitárias da pesquisa nacional e internacional 

referente à Ibero-América; e em terceiro lugar, a pesquisa 

orienta-se por uma diretriz que ao em vez seguir a perspectiva 

da « pesquisa sobre », segue tanto quanto possível o princípio 

« da pesquisa com ».

A pesquisa realizada no IAI consiste sobretudo em temas de 

arqueologia, história, etnologia, teoria da literatura e estudos 

culturais, linguística e ciências políticas. O foco de pesquisa 

« Transferência cultural e intercâmbio científico entre a Europa 

e a América Latina », definido para o período de 2010 até 

2014 conjuga diversos projetos do Instituto, nos quais são ana- 

lisados processos mútuos de recepção, intercâmbio e trans- 

formação nas duas regiões. Além disso, são realizados proje-

tos individuais sobre outros temas.

O Instituto Ibero-Americano,  

como instituição extra-universitá- 

ria e partindo da pluralidade  

das disciplinas, não procura apro- 

fundar a diferenciação entre  

as mesmas, porém visa à sua inte- 

gração acerca de temas de  

pesquisa concretos.
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Pesquisadores  
visitantes
Ano após ano, o IAI recebe inúmeros pesquisadores visitantes 

e internacionais. Muitos deles recebem bolsas de instituições  

que fomentam a pesquisa, como o Serviço Alemão de Inter- 

câmbio Acadêmico (Deutscher Akademischer Austauschdienst,  

DAAD) e a Fundação Alexander von Humboldt (Alexander 

von Humboldt-Stiftung, AvH), ou de universidades e instituições  

promotoras da pesquisa em seus respectivos países de origem.  

Os pesquisadores visitantes são assessorados pelos pesquisa- 

dores do IAI e articulados às discussões acadêmicas e ativi- 

dades científicas desenvolvidas por estes. Um colóquio cientí-

fico interdisciplinar, que é realizado regularmente, serve para  

a apresentação e discussão de seus projetos. Os pesquisado-

res visitantes representam para o Instituto também um grande 

ganho: eles trazem seus conhecimentos especializados, dão um 

impulso ao desenvolvimento de novos questionamentos, parti- 

cipam de programações e publicações, contribuindo definitiva- 

mente para ampliar a rede de cooperação do Instituto no 

mundo inteiro.

Espólios
 

O IAI dispõe de mais de 400 espólios de grande importân- 

cia para a pesquisa internacional. Inúmeros pesquisadores vêm 

anualmente para Berlim a fim de trabalhar com os acervos. 

Uma grande parte dos espólios provém de pesquisadores, ex- 

pedicionários e eruditos. Fundos de pesquisa são requeridos  

a fim de tornar esses materiais mais acessíveis à pesquisa inter- 

nacional. Assim, os espólios do arqueólogo Max Uhle, do 

antropólogo Robert Lehmann-Nitsche e do cientista político 

Wolfgang Hirsch-Weber puderam ser catalogados e organiza- 

dos com o apoio da Fundação Alemã de Pesquisa Científica 

(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Outros importantes 

espólios constituem, por exemplo, os do escritor Roberto Arlt; 

do etnólogo Paul Ehrenreich; do diplomata Guilherme Gaelzer-

-Neto; do especialista em estudos pré-colombianos, Walter 

Lehmann; do pesquisador expedicionário Teobert Maler; dos 

diplomatas Vicente e Ernesto Quesada; do geógrafo Hans 

Steffen; e do botânico August Weberbauer.

Bolsas e programa 
fellow
O IAI concede anualmente de dez a doze bolsas de estudos 

para uma estadia de pesquisa de um a três meses em Berlim. 

Essas bolsas de estudos devem apoiar os pesquisadores a ex- 

plorarem o acervo do IAI para sua pesquisa e a estabelecerem  

contatos científicos. A concessão é realizada com base em  

candidatura individual ou em concursos sobre questionamentos  

temáticos precisos. Pré-requisito básico para a candidatura é 

ter concluído um curso superior universitário antes de solicitar a 

bolsa. Além disso, o IAI convida pesquisadores como fellows, 

que trazem sua expertise para o desenvolvimento dos projetos 

de pesquisa do Instituto.

Coleções especiais  
Em combinação com os acervos da biblioteca e os espólios, as 

coleções especiais do Instituto oferecem uma interligação sui ge-

neris entre as fontes de texto, som e imagem. A fonoteca abriga 

uma diversidade de gravações da América Latina, Caribe, Espa- 

nha e Portugal. Entre elas encontram-se gravações de diversos 

gêneros musicais, entrevistas com escritores e políticos, audiolivros,

gravações etnográficas e cursos de língua. Adaptações literárias 

para cinema, filmes e documentário compõem o foco da coleção  

de filmes. A mapoteca abrange mapas topográficos e temáticos, 

atlas, mapas de cidades, mapas rodoviários e mapas históricos. 

Existem ainda outras coleções especiais de cartazes, fotografias,  

cartões postais, slides e recortes de jornal. 

Publicações 
O IAI dispõe de um amplo programa de publicações nos 

idiomas alemão, espanhol, português e inglês. Esse programa 

nutre-se da própria atividade de pesquisa, dos simpósios e 

congressos, projetos de cooperação com outras instituições 

de pesquisa, como também de trabalhos individuais dos 

pesquisadores. Ele compõe-se de três séries de publicação 

(Bibliotheca Ibero-Americana, Estudios Indiana, Biblioteca  

Luso-Brasileira) em que são divulgadas monografias e coletâ- 

neas respectivas à literatura, língua, história, cultura, etno-

logia, economia e política da América Latina, Espanha e Portu- 

gal. Aliás, são publicadas também monografias e coletâneas 

fora dessa série e em cooperação com parceiros nacionais  

e internacionais. Além das três revistas (Iberoamericana. Amé-

rica Latina — España — Portugal; Indiana; Revista Internacional 

de Lingüística Iberoamericana), o IAI tem também várias 

publicações on-line (Ibero-Analysen, Ibero-Bibliographien, 

Ibero-Online).


